Communicatie
Brussel - 19 maart 2020
Het is voor de ganse samenleving wennen aan de nieuwe situatie, met veel uitdagingen voor
gezinnen, overheden, bedrijven en zelfstandigen. Laat er ons allemaal het beste van maken en in
het belang van eenieder de instructies goed opvolgen. Dit is nu cruciaal om op die wijze de
verspreiding van het Covid19-virus hopelijk op redelijke termijn in te perken.
We willen u graag op de hoogte houden van hoe onze sector omgaat met de situatie in België.
Het welzijn van onze leveranciers, collega’s en klanten gaat voor alles. Bedrijven nemen daarom
continu alle voorzorgsmaatregelen in acht. Dat betekent dat de richtlijnen van de overheid strikt
worden nageleefd. Alle medewerkers die van thuis uit kunnen werken, werken vanuit huis en zijn er
op voorzien om goed contact te houden met klanten en leveranciers. Uiteraard staat het
landbouwseizoen voor de deur en dit vereist sowieso een deel logistieke operaties. Help uzelf, uw
naasten en elkaar: respecteer strikt de door de overheid opgelegde maatregelen in contacten met
leveranciers en klanten. U kan de overheidsinformatie steeds vinden op volgende website
www.info-coronavirus.be/nl/ of raadpleeg uw sectorfederatie.
Wij begrijpen dat er onzekerheid kan zijn in de keten wat betreft leveringen en transport. De
overheid heeft woensdagochtend de agro-toelevering (gewasbescherming, ontsmettingsmiddelen
voor dieren, meststoffen en zaden) als essentiële sector erkend. Gezien het cruciale belang van de
chemische sector in de toelevering van vele andere cruciale sectoren (denken we maar aan
medicijnen en ontsmettingsmiddelen) heeft België de ganse chemische sector als essentiële sector
opgenomen.
België is een belangrijke draaischijf voor agro-toelevering, zowel wat betreft logistiek als productie.
De bedrijven stellen al weken alles in het werk om deze operaties in alle veiligheid en met de
nodige voorzorgsmaatregelen te laten doorgaan. Er wordt nu volop gewerkt aan oplossingen voor
een soepeler transport van essentiële goederen binnen Europa. In afwachting daarvan kan dit wat
vertraging in bepaalde leveringen veroorzaken, maar we zijn vol vertrouwen dat de Europese
binnenmarkt voor de agrovoeding en -toelevering snel terug normaliseert, eventueel met een iets
minder vlotte grensovergang in bepaalde gevallen.
Tot dusver zijn er geen onoverkomelijke problemen, laat ons dat met gezond boerenverstand zo
houden.
De situatie is dynamisch en heeft onze volle aandacht. Bij verdere vragen, aarzel niet om contact op
te nemen met uw vertrouwde leverancier.
Wij hopen dat u en uw medewerkers in goede gezondheid zijn en blijven.
Verder info kan u bekomen op:
-

Federale overheid www.info-coronavirus.be/nl/
De officiële publicatie in het Belgische Staatsblad

-

ECHA: https://echa.europa.eu/covid-19
Essenscia: https://www.essenscia.be/

-

VBO FEB:
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o

-

-

FR - https://www.feb.be/domaines-daction/securite--bien-etre-au-travail/securite--bienetre-au-travail/impact-coronavirus-sur-les-entreprises/
o NL – https://www.vbo.be/actiedomeinen/veiligheid--welzijn-op-het-werk/veiligheid-welzijn-op-het-werk/impact-coronavirus-op-ondernemingen/
o EN - https://www.vbo.be/en/business-issues/safety-and-well-being-at-work/securite-bien-etre-au-travail/impact-coronavirus-sur-les-entreprises/
VOKA / UWE
o https://www.voka.be/nieuws
o https://www.uwe.be/
Of uw vertrouwde beroepsfederatie
Voor specifiek info: raadpleeg uw leverancier

BELFertil is de Belgisch-Luxemburgse vereniging van de minerale meststoffenproducenten.
Voor meer informatie: Sigrid Maebe, 02/238.97.82, gsm 0494/16.73.43, smaebe@essenscia.be
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